Norsk Grand Danois Klubb
REFERAT 3 / 2020 –
Dato
Sted
Innkalt

SAK
Nr.

:
:
:

Onsdag – 06. mai 2020 Kl. 19:00
Skypemøte
Hovedstyre ;
Heidi Lund, Berit Holter, Birgitte Aulin-Jensen, Siri Tranby, Hege Randi Tørresen,
Nora Skotaam, Birgitte Aulin-Jensen

Saker

Pinsetreffet avlyses
Som følge av Koronakrisen

Kommentar
Heidi legger ut info. på FaceBook
siden vår om avlysningen

24/20

Som følge av Koronakrisen har NKK gått ut til alle
klubber, regioner og forbund og bedt om lån
Heidi legger ut på FaceBook siden vår og ber om
medlemmenes syn på saken. Forslag er kr. 5.000,som en donasjon/gave til NKKs forespørsel.

Styret er udelt i om de vil gi penger i
det heletatt.
Styret ønsket ikke å låne ut midler da
NKK ikke har redegjort for hva de
skal benytte pengene til i den
aktuelle periode det er snakk om (ut
2020)

25/20

NKKs budsjett
Vi forfatter et skriv der vi etterspør et kortsiktig budsjett

Nora og Heidi

26/20

Svindel og bedragerisaken
E-postadresser til klubben har blitt hacket
Saken ble anmeldt til politiet

Saken ble henlagt av Politiet og vi
anser pengene som tapt. Legges inn i
årets regnskap som tap, med noter.
Nye rutiner er igangsatt

27/20

Årsmøte 2020
Som føkge avt at det er sluppet litt på kriteriene for
avholdelse av møter er det besluttet å kalle inn til nytt
møte torsdag 28. mai kl. 19:00
Årsmøtet vil bli avholdt i Osloområdet. Pt er det 13
påmeltde alt i alt

Vi har bedt om påmelding pga av
kapasitet i hht FHIs restriksjoner.
Heidi legger innkallingen ut på
FaceBook.

28/20

Spesialen
Ny dato for Spesial er satt til 04.07. 2020 på Fenstadbru
Stadion, Aurskog/Høland

NKK tillater to doble utstillinger der
det kan gis ut to stor-cert samme
helg men det må være en viss
avstand mellom dem.
Heidi hører med NKK om avstand
mellom Drammen og Fenstadbru
Stadion er langt nok fra hverandre for
å motta disse certene

29/20

Fordel ved å være medlem
Mestvinnende rosetter

Vi skal ikke kjøpe inn rosetter til
mestvinnendelisten der de plasserte
IKKE er medlem av NGDK, men

hundens navn, eier og oppdretter,
samt bilde skal oppgis
30/20

31/20

Veileder utstilling
NKKs Særkommitee for utstilling har utviklet en veileder
over hvordan utstillinger kan/skal avholdes, basert på
FHIs retningslinjer
Spesialen
Dommer, Nora forespørre Ralf Campell, han takket nei,
nytt forslag; Antonio Di Lorenzo; han takket ja.
Som følge av Koronakrisen kan vi kun velge mellom
norske dommere.
Ringsekretær; Aud Fossum, takket ja
Invitasjon lages og legges ut

Sekretær
Nora, 12.05. 2020

Hele styret må sette seg godt inne i
denne før avholdelse av utstilling.
Utstillerne bør få denne vedlagt PM
Nora har kontakt med dommeren

Heidis ansvar

